AKG „HALNY”
Rajd Absolwenta
Góry Izerskie, 25-27.01.2013
Termin rajdu:
25-27.01.2013
Transport:
Na miejsce dojeżdżamy samochodami. Aby ułatwić kojarzenie kierowców z pasażerami, w Internecie została
udostępniona publiczna tabelka, w której należy się wpisać. Link zostanie podany zainteresowanym w mailu
zwrotnym z potwierdzeniem zapisu. :)
W przypadku niedostatecznej liczby samochodów, możliwy jest dojazd i powrót pociągiem (i to tylko z
jedną przesiadką!). Opcja ta powinna być jednak traktowana jako awaryjna, w związku z czym nie ma sensu
jej tu szerzej opisywać.
Noclegi:
Nocujemy w Chatce Robaczka: http://www.chatkarobaczka.pl/
Mamy zarezerwowane 2 pokoje z 6 wersalkami każdy, a więc 24 miejsca (po 2 osoby na wersalkę). W razie
większej liczby chętnych będziemy kombinować (zawsze pozostaje gleba...)
W schronisku nie można wypożyczyć pościeli, więc należy mieć własny śpiwór. Robaczek (właściciel)
nalegał też na posiadanie obuwia do schroniska (własnych kapci). Niby oczywiste, ale dla pewności należy
to zaznaczyć. Prysznic jest płatny, 2 zł. Właściciel tłumaczy to koniecznością napalenia dla nagrzania wody
UWAGA! Dojazd bezpośrednio do Chatki Robaczka może być utrudniony z uwagi na warunki
śniegowe. Być może zaistnieje konieczność pozostawienia samochodów w pewnej odległości od chatki.
Jedzenie:
W schronisku jest kuchnia turystyczna, więc będzie możliwość samodzielnego przygotowania posiłków.
Można też kupić ciepłe posiłki u Robaczka („jest zupa, bigos, kluski...”- więcej nie zapamiętałem z recytacji,
którą uraczył mnie Robaczek), ceny schroniskowe.
Wypożyczenie nart:
Niestety bezpośrednio przy schronisku nie ma możliwości wypożyczenia biegówek. Najłatwiej będzie to
zrobić w Jakuszycach ( http://www.jakuszyce.info.pl/wypozyczalnie/01/ ). Cena za komplet (narty, buty,
kije): 25 zł/ dzień.
Osoby chcące wypożyczyć narty proszone są o podanie przy zapisach rozmiaru buta (oraz liczby dni jeśli
będzie ich mniej niż 3). Będę robił rezerwację.
Sugerowane trasy:
Po konsultacjach organizatora z osobami mądrzejszymi w tej kwestii od niego, powstały propozycje kilku
tras. ;) Mapa tras biegowych w okolicach Jakuszyc dostępna jest w Internecie:
http://www.jakuszyce.info.pl/trasybiegowe/wszystkie-mala.jpg Chatka robaczka znajduje się w okolicach
punktu 43 (bardziej wysunięty na południe z dwóch zaznaczonych na mapie domków).
Trasa nr 1 (punkty wg podanej mapy): Jakuszyce (1)- Rozdroże pod Cichą Równią (22)- Kopalnia Kwarcu
Stanisław(28)- Chatka Robaczka (43)
Trasa nr 2 (punkty wg podanej mapy): ja wyżej do kopalni (1-22-28) jednak dalej niebieskim szlakiem
pieszym przez Rozdroże Pod Zwaliskiem w okolice Chatki Robaczka.
Trasa nr 3 (punkty wg podanej mapy): Jakuszyce (1)- (3)- Schronisko Orle (7)- (15)- Jakuszyce (1)
Trasa nr 4: Jak trasa nr 3, z rozszerzeniem do Jizerki po czeskiej stronie (niestety powrót tym samym
szklakiem). W Jizerce jest muzeum Gór Izerskich, jednak nie ma żadnych gwarancji, że akurat będzie
otwarte.

Trasa nr 5: Zakręt Śmierci- (żółtym szlakiem pieszym)- Wysoki Kamień (schronisko, punkt widokowy)powrót wedle uznania
Oczywiście jest wiele innych tras, które na pewno są warte rozważenia. Ich wybór pozostawiam jednak
osobom, które wiedzą co robią. :)
Należy pamiętać, aby przy wyborze trasy brać pod uwagę aktualne warunki pogodowe!
Koszty udziału w rajdzie:
- Nocleg: 50 zł za 2 noce
- Prysznic: każdorazowo 2 zł
- Wypożyczenie biegówek (kompletu): 25 zł/dzień
- Transport: indywidualnie
- Jedzenie: indywidualnie
Przelewem płacimy jedynie za nocleg. Pozostałe koszty ponosimy samodzielnie.
Dane do przelewu:
Nr rachunku: 65 1020 2746 0000 3502 0024 6140
Przemysław Łabęcki
Węglew Kolonia 137, 62-590 Golina
Tytuł przelewu: „Rajd Absolwenta” oraz imię i nazwisko (jeśli inne niż właściciela rachunku)
Co koniecznie należy ze sobą zabrać:
- śpiwór,
- kapcie lub inne obuwie do schroniska,
- ciepłe ubranie,
- czołówkę,
- mapę (najlepiej z zaznaczonymi trasami biegowymi),
- dowód tożsamości (możliwe, że będzie trzeba zostawić w wypożyczalni),
- dobry humor, jak zawsze. :)
Zapisując się na rajd:
- Podaj imię, nazwisko, nr telefonu, email
- Napisz, czy będziesz wypożyczać narty (jeśli tak, to podaj rozmiar buta)
- Pamiętaj o wpisaniu się do „tabeli transportu”, której adres otrzymasz mailem od organizatora. Jeśli
organizator zapomniałby wysłać linka, to śmiało mu przypomnij. ;)
Pamiętaj: wpisanie się w odpowiednim miejscu do tabeli znacznie ułatwi organizację transportu!
Zapisy:
Mailowo u organizatora, na spotkaniu klubowym 15.01.2013 lub po pokazie slajdów 17.01.2013
Dane kontaktowe organizatora:
Przemysław Łabęcki,
tel. 667 391 880
przemyslaw.labecki@gmail.com
Dane schroniska:
Schronisko Turystyczne "Chatka Robaczka"
Andrzej Kohyt
Biała Dolina, ul. Żeromskiego 23
58-580 Szklarska Poręba-Górna
tel.: 075 717 37 09, +48 502 668 325

